„Niezłomni -wierni Ojczystej Ziemi”

"Śpiewamy pieśni, które przed laty
w mgłach leśnych sercom dawały otuchę,
że "wrócić", albo "nie wrócić" znaczy:
być wiernym Polsce - ciałem i duchem
I nawet widmem obławy straszeni
donosów teką w ubeckich rękach
woleli zginąć w nieludzkich mękach
niezłomni...- wierni ojczystej ziemi"
Dnia 1 marca 2020 r. odbył się Koncert "Niezłomni - wierni Ojczystej Ziemi" w wykonaniu
Zespołu Artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim, który uświetnił
rozpoczęte Mszą Świętą dębskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas mszy
usłyszeliśmy również piękne pieśni w wykonaniu Chóru Parafialnego św. Piotra i Pawła w
Dębem Wielkim "Quercetum Dei".
Młodzież z Zespołu Artystycznego GOK, która już od ponad roku aktywnie współtworzy
wiele gminnych wydarzeń kulturalnych, zaprezentowała jedną z gałęzi swojego dorobku
artystycznego - repertuar patriotyczny.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy:
• "Dziś idę walczyć Mamo" - pieśń Małgorzaty Godlewskiej do słów Józefa Szczepańskiego
• "Dziś do Ciebie przyjść nie mogę" - pieśń partyzancka
• "Obławę" - pieśń z rep. Jacka Kaczmarskiego
• "Balladę o Rotmistrzu Pileckim" - ballada oparta na motywach pieśni "Ułani"
• "Przysięgę" - pieśń autorstwa Andrzeja Kołakowskiego
• "Biały krzyż" - pieśń z rep. "Czerwonych gitar"
• "Mury" - pieśń z rep. Jacka Kaczmarskiego
• "Tango na głos orkiestrę i jeszcze jeden głos" - pieśń autorstwa Grzegorza Tomczaka
oraz
• wiersze okolicznościowe napisane na potrzeby koncertu
• wspomnienia
• "Przesłanie Pana Cogito" Zbigniewa Herberta
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Różnorodny repertuar - zaskakiwał. Narracja występu prowadziła słuchacza przez historię
powojennej Polski bazując na emocjach wywołanych pieśnią, poezją przy poruszającej
interpretacji wykonawców. W kościelnej aurze rozbrzmiały z mocne, patriotyczne słowa w
pieśni i poezji przy dźwiękach skrzypiec, fletu, gitar i pianina wywołując wśród słuchaczy
momenty zadumy i wzruszenia. Rozbudzone emocje i uczucia zostały wymownie zakończone
aktualnym i pozytywnym przesłaniem:
"Ja to mam szczęście, że w tym momencie
żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą - ja to mam szczęście.
Mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy,
ludzie uczynni, w sercach niewinni, mój kraj szczęśliwy"
Dla gminnej społeczności, która obdarzyła wykonawców owacją na stojąco, wystąpiły: Laura
Piskorz, Małgorzata Krzyżewska, Edyta Mazaj, Weronika Karkowska, Agata Gałązka i Ewa
Woźnica pod kierownictwem Anny Mazaj.
Na zakończenie Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski oraz Dyrektor GOK Anna
Piotrkowicz podziękowali, zarowno artystom jaki mieszkańcom za odział w naszym lokalnym
wydarzeniu patriotycznym.
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